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Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

       Nyhedsbrev nr. 36                                     Januar 2017 
 __________________________________________________________________________ 

 

2017 – et nyt år 
nye udfordringer, nye muligheder 

 

Af Eva Møller, fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Vi kender det fra tidligere år.  Bliver det i år, det sker, at der kommer fred i verden, at 

vi vinder i lotteriet, at drømmejobbet kommer, at …. Ja, vi kan vist alle blive ved.  Jeg 

håber for alle, at en eller flere af drømmene går i opfyldelse. 

Men det er nok mere realistisk at se på udfordringerne.  Her vil jeg endda tillade mig 

at se bort fra de private, selv om de kan være alvorlige nok.  I den store verden er den 

måske største udfordring lige nu, at USA’s nye præsident politisk tilsyneladende er 

helt uforudsigelig.  Han sagde ét før valget, noget andet efter, han siger ét og hans 

kommende ministre noget helt andet.  Det er problematisk, da verden af i dag har 

brug for, at den for tiden eneste supermagt er til at regne med.  Hvordan bliver 

forholdet til Rusland /Putin?  Hvordan ser NATOs fremtid ud?  Kan der skabes fred 

mellem israelere og palæstinensere?  Kan der skabes fred i Syrien?  Spørgsmålene er 

ikke nye, så der er uden held gjort mange forsøg på at løse konflikterne, men det er 

næppe muligt uden USA’s medvirken/accept. 
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I vort eget nærområde giver forholdene også udfordringer nok, hvad bliver resultatet 

af afstemningerne i Frankrig, Holland og Tyskland.  Stabilitet eller uro?  Hvordan løses 

Brexit?  Hvad med flygtningeproblemerne, kan der findes en løsning, der både varigt 

bremser strømmen og er moralsk og etisk forsvarlig? 

Men hvad så herhjemme i Danmark, i landet der som regel kåres til et af verdens 

lykkeligste, her er vel ingen udfordringer!  Jeg kan nu alligevel godt komme i tanke om 

nogle stykker.  Får vi en løsning på tilknytningen til Europol?  Hvordan kommer det til 

at gå med boligbeskatningen, kan vi regne med, at vi ikke bliver beskattet fra hus og 

hjem?  Vil det lykkes for justitsminister Søren Pape at få en lovgivning igennem, der 

forhindrer rockerborge i boligområder?  Kan han også få gennemført højere straffe for 

indbrud i private hjem?  Og få et stop for bandekrigene? 

Og så til slut vor egen private andedam, Egedal kommune.  Slipper vi for grusgrave 

ved Vindekilde og i Ledøje-Smørum?  Bliver vore biblioteker bevaret?  Kommer der en 

fornuftig løsning på skoleområdet, så vore elever kan blive dygtigere og vore lærere 

koncentrere sig om deres primære opgave at undervise?  Får vi sænket skatten, som 

finansminister Kristian Jensen jo opfordrer til i stedet for at øge kassebeholdningerne?  

Hvem bliver borgmester efter kommunalvalget? 

Jeg tør ikke spå om udfaldet på alle disse udfordringer, men jeg kan garantere for et 

spændende år.  Og for alle ønske, at det også bliver et lykke bringende år. 

__________________________________________________________________________ 

Nytårshilsen  fra  den konservative  

byrådsgruppe 
I et tilbageblik på 2016 er der især én meget væsentlig ting vi gerne vil fremhæve som 

en lykkelig nyskabelse, vi alle kan være glade og tilfredse ved, nemlig ibrugtagningen 

af Plejecenter Egeparken med 72 tidssvarende 2-rums boliger med altaner. Hermed 

blev flere års venteliste således brudt, og vi kan nu sikre vore svage medborgere nogle 

gode og trygge rammer.  

Det er dén slags vigtige offentlige opgaver, der har konkret nytteværdi for borgerne, vi 

prioriterer højt og fortsat vil arbejde for og koncentrere indsatsen om. Men det                                                                                       

er ikke alle offentlige udgifter, vi er lige tilfredse med. F.eks. er administrationen i  

perioder vokset, og både gode og mindre gode ideer til nye projekter og udgifter har 

heller ikke manglet, mens pengekassen mindskedes med økonomiske tømmermænd 

og hestekur til følge.  
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I denne tid er det så i øvrigt 10 år siden den seneste kommunalreform blev indført, og 

Egedal opstod som en sammenlægning af Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke.                                                                

De tre tidligere kommuner var tvunget til at finde sammen, idet reformen som en 

hovedregel bestemte, at ingen kommune måtte fortsætte alene med under 20.000 

indbyggere. 

Der var dengang en forventning om, at en ny og større kommune ville give større 

bæredygtighed og mere og bedre service, dog med en risiko for øget afstand til 

borgerne, geografisk og beslutningsmæssigt. 

Kommunalforsker Roger Buch har ved tiåret for reformen noget kritisk udtalt, at 

”Udgangspunktet var ’mennesker først’. Men sådan blev det ikke, det blev ’systemet 

først’”. Han peger på, at det for langt de fleste velfærdstilbud har en selvstændig 

værdi, at de er tæt på. ”Når nærheden forsvinder, kan det få nogle meget værdifulde 

ting til at smuldre, som ikke lige indgår i de teknokratiske regneark”, siger Roger Buch 

advarende til netavisen Altinget. 

Det er forhold, vi i den konservative byrådsgruppe er meget opmærksomme på. Vi vil 

netop gerne være tæt på, lytte til borgernes egne ønsker og fokusere på den nære 

borgerservice. Helt aktuelt vil vi f.eks. garantere, at vi ikke vil medvirke til at nedlægge 

de lokale biblioteker og tilknyttede mødelokaler, som betyder utrolig meget i 

livskvalitet for så mange borgere og foreninger som tilfældet er.   

Som konservative prioriterer vi mennesker først! 

Godt Nytår! 

__________________________________________________________________________ 

 

Jens Jørgen Nygaard 
desværre sygemeldt p.t. 

 

De fleste af foreningens medlemmer er utvivlsomt bekendt med, at Jens Jørgen i 

øjeblikket er hospitalsindlagt.   

Ved indlæggelsen medio december troede vi blot, at det drejede sig om at få en 

diabetesbehandling på rette spor igen.  Men det viste sig desværre at være 

alvorligere.  Jens Jørgen oplevede 1. januar to hjertestop, kom i respirator og dialyse. 

Det går dog heldigvis meget bedre nu, og han er netop overført til en almindelig 

kirurgisk afdeling.  Han ligger dog fortsat i isolation pga. en MRSA-infektion, og der 

udestår en lang række undersøgelser af hans organer efter hjertestoppet.  Men han er 

ifølge sin hustru fuld af fortrøstning, men frygtelig træt. 
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Så desværre går der et stykke tid, før han er helt på toppen igen.  Og selv om vi alle 

tænker på ham og sender gode ønsker til ham, Anne Margrethe og deres børn, 

henstilles, at han og familien ikke får opkald, mails eller SMS’er fra jer alle - de har 

brug for at koncentrere sig om det vigtigste lige nu, nemlig Jens Jørgen og hinanden. 

Så hvad med Byrådsgruppen i Jens Jørgens fravær? 

Ved byrådsmødet den 1. februar indkaldes 1. suppleanten Lars Jacobsen som sted-

fortræder under Jens Jørgens fravær.  Gruppen har endvidere besluttet, at i samme 

periode fungerer Erhard Filtenborg som gruppeformand og 1. viceborgmester, mens 

Niels Lindhardt Johansen indtræder i økonomiudvalget på Jens Jørgens plads, og 

Charlotte Haagendrup bliver formand for Kultur- og Erhvervsudvalget med Lars Jacob-

sen som næstformand. Erhard Filtenborg indtræder samtidig i valgstyregruppen. 

Bestyrelsen er naturligvis i løbende kontakt med Anne Magrethe og følger, hvordan 

det går med Jens Jørgen, ligesom arbejdet i Byrådsgruppen, hvis medlemmer jo nu har 

fået endnu mere at se til, selvfølgelig også følges tæt. 

Heldigvis ser det ud til, at gruppen i godt samarbejde og fællesskab nok skal klare 

tingene, ligesom arbejdet med planlægningen af KV17-valgkampen fortsætter plan-

mæssigt i bestyrelsen og valgstyregruppen.  

Vi håber dog selvfølgelig alle, at Jens Jørgen hurtigt vil komme sig og vende stærkt 

tilbage, betids inden valgkampen for alvor går i gang! 

På vegne af Bestyrelsen 

Eva Møller/Ulrik Linvald 
__________________________________________________________________________ 

 

Egedals høje administrationsudgifter 

 Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem  

På trods af hovedstadsområdets højeste skatteprocent, er Egedal som bekendt igen 

løbet ind i økonomiske problemer. Det rejser det for skatteborgerne helt naturlige 

spørgsmål, om kommunen anvender pengene så optimalt og hensigtsmæssigt som 

muligt. 
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Resultatet af en helt ny undersøgelse fra Kommunernes og Regionernes Analyseinsti-

tut, KORA, giver et interessant og tankevækkende bidrag til denne vurdering. Med 

baggrund i kommunernes 2015 regnskaber har KORA nemlig sammenholdt de aktuel-

le administrative udgifter med de udgifter som forskerne har beregnet som nødven-

dige i henhold til de enkelte kommuners befolknings sammensætning m.m. 

For Egedal vedkommende er det bemærkelsesværdigt, at KORA i sin analyse når frem 

til, at vi bruger 1.048 kr. mere i administration pr. indbygger, end behovet tilsiger. 

Forskerne bag analysen anfører, at deres grundige beregninger giver et ret præcist 

billede af forholdene. 

Hvis Egedal i så fald har et administrativt overforbrug på 1.048 kr. pr. indbygger, drejer 

det sig i alt om ca. 45 millioner kr.! Eliminerede man bare omkring en fjerdedel heraf, 

ville f.eks. de planlagte reduktioner på folkeskoler og biblioteker ikke være 

nødvendige. Det skal for god ordens skyld tilføjes, at der i 2017 budgettet er sket 

administrative besparelser, men modsat er der siden 2015 også blevet udvidet med 

en række nye stillinger. 

De Offentligt Ansattes Organisationer, OAO, som udarbejder kommunal statistik, 

oplyser således, at antallet af administrative og akademiske fuldtidsstillinger i Egedal 

på blot et halvt år fra marts 2016 til september 2016 steg med 11,4 stillinger. I de to 

andre kommuner i Bycirklen, Ballerup og Frederikssund, faldt antallet af tilsvarende 

stillinger derimod med henholdsvis 3,9 og 5,3 i samme periode! 

Bruges der ressourcer på opgaver og projekter, der ikke giver borgerne merværdi? 

Alle partier taler om ”mennesker før systemet”. Husk det i praksis. Mindre bureaukrati 

giver mere og bedre velfærd! 

__________________________________________________________________________ 

Hvad skal barnet hedde? 
 

Af Charlotte Haagendrup (C), Byrådsmedlem   

 

På grunden, hvor Ølstykke rådhus har ligget, er 88 boliger (lejelejligheder) nu godt på 

vej, og det betyder så, at de skal have en adresse. Da Rådhus Allé ikke har flere ledige 
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numre, skulle byrådet på novembermødet, finde et navn. Det er Teknik- og Miljø- 

udvalget (TMU), der navngiver veje i kommunen, og deres indstilling var bl.a. De 

Konservative ikke enige i.  

Selvom vi er blevet en stor kommune, skal vi huske på den lokale historie – uanset om 

den er flere hundrede eller tusinde år gammel – eller blot knap 50 år, som cirka er det 

antal år, som Ølstykke gamle rådhus har ligget på grunden. Der var imidlertid ikke 

indhentet historisk materiale omkring området, heller ikke arkiv og museum var 

blevet spurgt – og de ved dog noget om historien i Egedal.  

 

Uenigheden betød, at sagen blev returneret til TMU, som til decembermødet i byrådet 

vendte tilbage med et nyt navn, som vores konservative folketingsmedlem, Mette 

Abildgaard sikkert ville have billiget: Abildgaardspark.  

Men det var alligevel ikke nok til, at Konservative var tilfredse – vi mener, at grunden 

skal have en relation til historien.  

Heldigvis fik vi i byrådet flertal for navnet Rådhusvænget, og selvom et af argumenter-

ne var, at bl.a. alarmcentralen ikke nødvendigvis kunne finde ud af ”alle de veje med 

rådhus i”, ja så lykkedes det alligevel af få et historisk korrekt og et godt navn til 

grunden og de 88 nye boliger. 

 

 

 

 

FAKTA:  

Der findes 214 Lærkeveje og 194 Birkeveje i Danmark – mon ikke Falck og 

brandvæsenet alligevel kan finde frem til den rigtige vej i den rigtige by? 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7hv7E3cnRAhUE8ywKHePVBoQQjRwIBw&url=http://sn.dk/galleri/67257&psig=AFQjCNGdYi6Nc_i59_zgajEjCOzT8VVQyg&ust=1484761439653260
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Borgmesteren stillede i et efterfølgende punkt forslag om, at vejnavne fremadrettet 

ikke skal godkendes i byrådet, hvilket blev vedtaget. Der er ofte lange debatter i 

byrådssalen om vejnavne, og nogle vil sige, at det er pjattet, vi bruger tid på dette.  

Jeg personligt synes imidlertid, at også denne del af vores opgaver skal tages alvorligt. 

Vi er Egedal kommune, men det er vigtigt, at vi værner om den historie,  der ligger bag 

- også helt ude i de små lokalsamfund i kommunen, og at vi således husker den 

historik, der er bag, hvad vi ser i hverdagen. Veje skal ligge der i mange, mange år 

fremover, også lang tid efter vi er borte, så der skal være mulighed for at huske vores 

fortid, historie og kunne fortælle om den og videregive den til fremtidige generationer.  

__________________________________________________________________________ 

Snart kommer vintergækken 
              – og et travlt politisk år! 

Af Mette Abildgaard, MF, Politisk ordfører, Det Konservative Folkeparti 

Det er ikke længe siden, vi sagde farvel til året 2016 og goddag til 2017. Det forrige år 

var et meget spændende år for Det Konservative Folkeparti. Her tænker jeg, blandt 

andet, på regeringsdannelsen, partiets 100 års fødselsdag samt de mange 

konservative sejre som blandt andet omhandler afskaffelse af PSO-afgiften og 

fastfrysning af grundskylden, hvor vi sikrede tryghed for boligejerne.  

Men vi har mange flere sejre i vente, og derfor ser jeg også frem til året 2017. 

 

Selvom vi er midt på vinteren, så nærmer foråret sig med hastige skridt. Allerede i 

februar dukker vintergækken med sine hvide kronblade op af jorden for at minde os 

om, at foråret er på vej.  

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGh4fr28nRAhWDiCwKHQumBFAQjRwIBw&url=http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=3409&psig=AFQjCNHUrRp4NU_-ZodK5UvXrkuzWKMq3Q&ust=1484760768499131
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Det er netop også i foråret, at nogle af de første store ting begynder at ske. Det er 

nemlig her, at forhandlingerne om det nye boligskattesystem for alvor begynder. Her 

er det vores ønske, at få skabt et system, der skal give danskerne tryghed om deres 

boligsituation, for det fortjener boligejerne. Vi mener ikke, at det kan være rigtigt, at 

man skal betale skat af penge, der allerede er betalt skat af, og derfor skal vi have et 

opgør med det nuværende urimelige system.  

Siden 2001 er boligskatterne næsten fordoblet. Det betyder, at danskerne nu betaler i 

omegnen af 45 milliarder kroner. Ja, du læste rigtigt. 45 milliarder kroner. Det er et 

vanvittigt højt beløb. Så da De Radikale for nylig kom med et udspil, der handler om at 

øge skatten for over 80.000 boligejere, er det langt over min fatteevne. For i Det 

Konservative Folkeparti kæmper vi for, at boligskatterne skal én ting – og det er væk. 

En anden ting, som vi ser frem til at arbejde med, er regeringsgrundlaget. Her vil vi 

blandt andet, arbejde for at indfri det vækstudspil, som vi fremsatte. Udspillet 

indebærer, at væksten skal øges med 80 milliarder kroner, som blandt andet skal 

bruges på at skabe gode investeringsvilkår for vores virksomheder samt flere 

arbejdspladser. Helt konkret ønsker vi at øge beskæftigelsen med 55.000 til 60.000 

personer, og dermed skabe mere velstand i Danmark. For den danske velstand er 

noget vi kan være stolte af. Det er ikke noget, vi er kommet sovende til, men noget vi 

har skabt i fællesskab gennem mange generationer.  

 Sammen har vi skabt Danmark og alt, hvad der er dansk. Sammen har vi bidraget til 

at gøre Danmark til det land, vi kender i dag. Derfor er det også utroligt vigtigt, at vi 

gør, hvad vi kan, for at give vores børn og børnebørn et land, der er endnu friere, 

rigere og tryggere end det vi kender i dag. 

Vi sikrede i 2016 et grønnere Danmark, da vi indgik en aftale om at skabe hav-

vindmøller i Vestjylland, og dermed kommer vi et skridt tættere på målet om, at 

Danmark i år 2030 skal have mindst 50 procent af sit energibehov dækket af 

vedvarende energi. Sejren fra 2016 er et skridt i den rigtige retning, og jeg glæder mig 

derfor også over, at jeg i dette år har mulighed for at kæmpe for at gøre Danmark 

endnu grønnere. Ikke kun til ære for vores kommende generationer, men også for os, 

der lever nu, for at vi kan nyde Danmark, når det er allerbedst.  

 Hvis vi bevæger os længere ind i året, til en tid, hvor vintergækken for længst er visnet 

og solen varmer det ganske danske land, så nærmer vi os tiden, hvor flere spændende 

ting skal forhandles og afholdes.  

Her kan jeg, blandt andet, nævne et forsvarsforlig, der skal præsenteres en ny 

bandepakke, som har til formål at gøre det sværere for at være kriminel i Danmark, et 

nyt skilsmissesystem, som har til formål at tilbyde mægling og rådgivning til de 
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danskere, der står i en eventuel skilsmissesituation, før de ender i en konflikt eller når 

til erkendelsen af, at de vil skilles, et oplæg til en ny bred energiaftale efter 2020, som 

har til formål at sikre en forsat omstilling af energisektoren, en diskussion af 

pensionsalderen og danskernes evne til at spare op til deres kommende pensioner 

samt et kommunal- og regionsrådsvalg i november.  

Vi har mange konservative ønsker for Danmark, og vi kan desværre ikke sikre, at alle 

vore ønsker kommer til at lykkedes. Men vi skal huske på, at politik handler om at 

kæmpe for sine meninger og holdninger, og vi skal nok sikre masser af konservative 

resultater.  

Inden vi får set os om, så er endnu et år gået og endnu en gang sidder vi og venter på 

vintergækken. Så kan vi sige, at vi i fællesskab har kæmpet for, at være med til at gøre 

Danmark til den bedste udgave af sig selv. Vi kan kigge tilbage på det forgangene år 

med oprejst pande og stolt klappe hinanden på skulderen sige, at vi gjorde det godt. 

Vi gjorde det godt sidste år og vi kan gøre det igen i år, og vi glæder os meget til at 

komme i gang. 

__________________________________________________________________________ 

 
Sagt fra folketingsgruppen  

 

Aktuelle debatklip fra partiets webside og sociale medier  
 

----------------------------------------------------- 
 

 17. jan 2017  
 

Vi skal ikke tvinge alle børn i sprogtest  
Af børne- og socialminister, Mai Mercado  

 

Det er afgørende for børn helt ned i vuggestue- og dagplejealderen, at de udvikler et 

godt sprog. Sproget er nemlig én af nøglerne til, at barnet kan udtrykke sine følelser 

og tanker i dagtilbuddet og klare sig godt senere hen.  
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Men at lave regler om, at alle treårige børn i dagtilbud skal igennem en obligatorisk 

sprogtest er ikke den rette vej at gå.  

Hvis det pædagogiske personale vurderer, at et barn har et stort ordforråd og kan 

kommunikere tydeligt, giver det ikke mening, at pædagogerne skal bruge dyrebar tid 

på at sprogvurdere netop dét barn, som åbenlyst ikke har nogen problemer.  

 

Derfor skal vi fokusere på sproget hos dem, der har sprogvanskeligheder. I dag har vi i 

Folketinget behandlet et lovforslag, jeg har fremsat, om, at alle treårige, der ikke er i 

dagtilbud, skal sprogvurderes og viser det sig, at deres sprog ikke er godt nok, skal de 

og familien have hjælp i vores dagtilbud.  

 

Derudover får kommunerne mulighed for at sprogvurdere børn, allerede når de er to 

år.  

 

Vi skylder børnene at tage hånd om dem tidligt, så de får det bedste afsæt til resten af 

deres liv. 
 

----------------------------------------------------- 
 

 

 13. jan 2017  

 

Der skal ikke kaldes til bøn fra moskéerne i 

Danmark  
Af værdiordfører Naser Khader  

 

I dag skal vi i Folketingssalen behandle DF’s beslutningsforslag om minaretforbud.  

 

Jeg forstår godt modviljen mod, at der bliver kaldt til bøn fra minareterne i Danmark; 

det er jeg selv modstander af. Kan bedre lide det i Mellemøsten. Det er en del af 

traditionel mellemøstlig charme.  

Men der bliver ikke kaldt til bøn fra nogen moské i Danmark i dag. Dagens DF-forslag i 

Folketinget går da heller ikke på, om man må kalde til bøn – det handler alene om 

arkitektur.  

 

I dag skal ens kommune godkende, om der er plads til en minaret oven på moskéen. 

Jeg mener, at det giver god mening, at det er de mennesker, der bor i kommunen, 

som er med til at bestemme det.  

 

Jeg forstår godt selv, at man nogle steder ikke vil have en demonstrativ minaret i 

baghaven. Men vi har religionsfrihed i Danmark, og derfor mener jeg ikke, at vi skal 

lovgive mod en bestemt arkitektur.  
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Jeg vil dog appellere til muslimer i Vesten, at de i stedet for at bygge en moské, der lige 

så godt kunne have stået i Mellemøsten, i stedet tænker på, hvordan den kan passe 

ind i et dansk landskab og bybillede.  

 

Dagens forslag i salen forbyder ikke ekstreme moskéer. Det store problem er ikke 

arkitektur, men ekstremisme, og det der bliver sagt i moskeen. Grimhøjmoskéen har i 

øvrigt ikke en minaret.  

 

De radikaliserede forsvinder ikke med et forbud mod de lydløse minareter, vi har i 

dag. Der skal vi i stedet overvåge og gribe ind mod hadprædikanter, ligesom vi skal 

undersøge pengestrømmene fra udlandet til danske moskéer. Og vi skal forbyde 

moskéer, der bliver finansieret af ekstremistiske lande, organisationerog fonde.  

Vi skal bruge vores kræfter der, hvor vi bedst modarbejder ekstremisme. 

 
 ----------------------------------------------------- 

 

09. jan 2017  
 

Nej tak til højere boligskatter  
Af Mette Abildgaard, gruppeformand  

 

Det er ufatteligt, at Socialdemokraterne og De Radikale nu igen lægger op til højere 

boligskatter. Det er nærmest ubehøvlet, når danskernes boligskatter i forvejen er 

næsten fordoblet bare siden 2001, og nu er i omegnen af hele 45 milliarder kroner.  

 

Det er selvfølgelig særligt ærgerligt, hvis det lykkes venstrefløjen at få Dansk Folkeparti 

med på sagen, og det må godt nok skuffe mange folkepensionister rundt omkring i 

landet, hvis DF støtter en ny type formueskat på pensionisternes boliger.  

 

Forslaget lægger op til et mere besværligt skattesystem med flere forskellige satser, 

hvilket gør det hele sværere at gennemskue. Det er en topskat på boliger, og det er 

ikke retfærdigt.  

Vi har i stedet brug for et helt nyt og enkelt skattesystem uden formueskat eller 

topskat på boliger.  

 

Det bliver aldrig Det Konservative Folkepartis kop te at brandbeskatte boliger, der 

allerede er købt og betalt, og vi kommer til at kæmpe indædt imod det under de 

kommende forhandlinger. 

 
----------------------------------------------------- 
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Kommende arrangementer! 

  
 
 

.  

Ordinær generalforsamling i Den Konservative Vælgerforening i Egedal: 

Torsdag den 26. januar 2017 kl. 19.30 

i Bibliotekets mødesal, Østervej 1A, 3650 Ølstykke 

 
DAGSORDEN 

i henhold til gældende vedtægt 
1.   Valg af dirigent 

2.   Beretning om foreningens virke i det forløbne år 

3.   Godkendelse af det reviderede regnskab 

4.   Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling 

5.   Indkomne forslag 

6.   Valg af formand 

7.   Valg af næstformand 

8.   Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse  
 

9.   Valg af delegerede til partiets landsråd, jvf. vedtægter for Det Konservative  

      Folkepartis organisation § 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse 

10. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse 

11. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik 

12. Politisk drøftelse 

13. Eventuelt 
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--------------------------------- 

NB! Vi arrangerer spisning inden generalforsamlingen.  Der er dækket op kl. 18 i mødesalen.  

Smørrebrødet koster 26,50 kr. stykket, og det bestilles ved henvendelse til formanden senest søndag 

den 22. januar.  Bestilling helst pr. mail eva_moel@post12.tele.dk , men ellers på tlf. 47 17 43 55.  

Betaling for smørrebrødet sker ved direkte betaling på selve generalforsamlingen. Drikkevarer kan 

købes på stedet.   

Vort folketingsmedlem Mette Abildgaard har lovet at komme og orientere under den politiske 

drøftelse. 

--------------------------------- 

Bestyrelsens bemærkninger til dagsordenen: 

Ad 3)  Det reviderede regnskab vil blive fremlagt på mødet. 

Ad 4)  På generalforsamlingen i 2016 vedtog vi følgende kontingentsatser for 2016: 350 kr. pr. 

medlem, dog 250 kr. for medlemmer ældre end 65 år og 200 kr. for medlemmer yngre end 25 

år.  Bestyrelsen foreslår, at disse satser bibeholdes i 2017.  Den særlige kontingentsats på 100 

kr. for ”Ungkonservative”, dvs. unge under 26 år, der både er medlemmer af partiet og KU 

eller KS bibeholdes ligeledes uændret.  Der skal ikke betales kontingent for disse medlemmer 

hverken til partiet eller til storkredsen. 

Ad 5)  Der er ikke indkommet forslag. 

Ad 6)  Bestyrelsen foreslår genvalg af Eva Møller som formand. 

Ad 7)  Bestyrelsen foreslår genvalg af Ulrik Linvald som næstformand. 

Ad 8)  Bestyrelsens forslag til øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vil fremkomme senest 

onsdag den 18. januar. 

Ad 9)   Vælgerforeningen har – foruden de faste delegerede – et antal delegerede baseret på antal 

medlemmer, antal stemmer ved sidste folketingsvalg og antal byrådsmedlemmer.  Vi har 4 

delegerede af denne type. 

 De delegerede og suppleanterne vælges i nummerfølge, dvs. de første på listen er delegerede 

og efterfølgende er suppleanter. Følgende foreslås valgt som delegerede: 

 1. Henrik Færch Fromholdt 

 2. Kirsten Jensen 

 3. Ingrid Bay 

 4. Jørgen Hansen 

 5. Lars Falk Hansen 

 6. Bente Hansen 

 7. Dan Haugbøl  

 8. Ricky Kofoed-Madsen 

 9. Bent Thyge Thygesen 

 

mailto:eva_moel@post12.tele.dk
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Ad 10)  Bestyrelsen foreslår valg af Søren Martinsen og Bo Otterstrøm som revisorer, og som 

suppleant for disse valg af henholdsvis Anders Skou Hansen og yderligere én suppleant, der 

vil fremkomme forslag til senest onsdag den 18. Januar. 

Med venlig hilsen 

Eva Møller, formand 

 
 

Foranstående indkaldelse, dagsorden samt bestyrelsens bemærkninger til dagsordenen er tillige udsendt 
pr. mail den 11. januar 2017 til medlemmer af Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Dog er fristen 
for bestilling af smørrebrød til fællesspisning ændret fra 19. til 22.ds. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Vær med i Mette Abildgaards debatkreds! 
Så er vi klar til et nyt år i Mette Abildgaards Debatkreds 

 
 

Det første debatkredsarrangement i 2017 bliver d. 27. februar, hvor Biskop 

Lise-Lotte Rebel gæster debatkredsen. Mødetid på Christiansborg kl. 17.15. 

 

 
Den danske folkekirke er grundlovsbestemt, men hvilken rolle bør den danske 

folkekirke spille anno 2017, hvis overhovedet nogen? Det spørgsmål har vi inviteret 

biskop for Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel, til at belyse for os. 
 

Lise-Lotte Rebel er cand.theol. fra Københavns Universitet og fik sin embedseksamen i 

1978. Siden har hun haft embede ved Utterslev Kirke, Islev Kirke og 1987-1995 ved 

Helsingør Domkirke. I 1995 blev hun valgt til biskop for Helsingør Stift, hvilket er et 

embede, hun har bestridt lige siden. 

Lise-Lotte Rebel har igennem årene bidraget til en lang række bøger og artikler, 

ligesom hun har været aktiv i samfundsdebatten. 
 

Arrangementet slutter cirka kl. 19.00 og herefter er der en 30 minutters rundvisning 

på Christiansborg for de, som har lyst til det. Det er gratis at deltage, men af 

sikkerhedsmæssige pladsmæssige hensyn er tilmelding nødvendig. Tilmelding foregår 

efter først-til-mølle-princippet via hjemme-siden www.billetto.dk/folkekirken2017. 

 Du er meget velkommen til at tage familie, venner og potentielle nye medlemmer 

med til mødet. 
 

__________________________________________________________________________ 

http://www.billetto.dk/folkekirken2017
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Øvrige kommende arrangementer i foråret 

 

Det traditionelle og altid hyggelige fælles grundlovsmøde den 5. juni 2017 arrangeres i 

år af Furesø Konservative Vælgerforening, og der vil senere kommer nærmere oriente-

ring om tid, sted og talere.  

Datoer for storkredsgeneralforsamling samt programmet for forårets medlemsarran-

gementer og aktiviteter i vor egen Vælgerforening her i Egedal er heller ikke endeligt 

på plads endnu, men nærmere oplysninger herom vil blive bragt såvel i de kommende 

Nyhedsbreve og særskilte medlemsudsendelser pr. mail. 

__________________________________________________________________________ 

…Og sluttelig en aktuel meningsmåling 
 

Vægtet gennemsnit 14. januar 2017 sammenlignet med valget 18. juni 2015 
 

 
 

 

 

                                                      Kilde: Berlingske Politiko, http://www.politiko.dk/barometeret 
__________________________________________________________________________ 

 

http://www.politiko.dk/barometeret
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwspTnmsrRAhUBoCwKHZnUA-cQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/public-speaker-cliparts/&bvm=bv.144224172,d.bGg&psig=AFQjCNEKDGGy-EUeTmGAU9xIkQAZmKfQ4g&ust=1484777743290286
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Nyhedsbrev udgivet af Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

Redaktionelle oplysninger m.v. 

   Ansvarshavende:   Redaktion:                       IT og forsendelse: 
                      Formand Eva Møller          Næstformand Ulrik Linvald       Ricky Kofoed-Madsen 
                          Tlf. 47 17 43 55                                     Tlf. 23 41 14 18                      Tlf. 25 18 76 05 
                  eva_moel@post12.tele.dk                         ulrik@linvald.dk                 rkofoedm@gmail.com     
 

Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative Vælgerforening i 
Egedal, der har oplyst en mailadresse til vælgerforeningen.  
Ændring af eller ny e-mail adresse samt eventuel afmelding af Nyhedsbrevet: Hvis du har skiftet eller fået 
ny mail-adresse eller fremover ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet, bedes du venligst oplyse dette til 
Ricky Kofoed-Madsen ved mail til rkofoedm@gmail.com  
Læserbreve til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at sende et læserbrev til 
Nyhedsbrevet. Vi betinger os blot, at der ikke er tale om tilkendegivelser, der krænker almindelige etiske 
normer eller er af injurierende karakter. Størrelsen må max. andrage ½ maskinskreven A4-side, og indlæg-
get skal sendes pr. mail til ulrik@linvald.dk  - husk at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes ikke. 
Deadline for indsendelse af indlæg til næstkommende numre af Nyhedsbrevet er senest den 8. i hver 
måned.  
Næste nummer udkommer den 15. februar 2017. 
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